
Aanwijzing taxistandplaats

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat in verband met het halen en brengen van bewoners van Stichting De Zijlen van de

locatie De Hooizolder no. 62 te Tolbert, het gewenst is op het openbaar terrein nabij deze locatie, een

taxistandplaats in te richten;

dat deze standplaats noodzakelijk is vanwege de parkeerdruk op het parkeerterrein;

dat in verband met de veiligheid van de bewoners van Stichting De Zijlen het gewenst is de standplaats

zo dicht mogelijk bij de ingang te realiseren;

dat gelet op de geringe impact van het verkeersbesluit het overleg met de politie Noord-Nederland

achterwege is gelaten;

rekening houdend met het gestelde in artikel 2, lid 1 sub c en d en lid 2 sub a van de Wegenverkeerswet

en artikel 12, sub a en artikel 18 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

BESLUIT:

 

tot het aanwijzen van een taxistandplaats nabij de centrale ingang van het appartementencomplex aan

De Hooizolder no. 62 te Tolbert door het plaatsen van het bord E5 van het Reglement verkeersregels

en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) van bijlage 1 van het RVV 1990, aangevuld met onderborden voorzien

van de tekst 'alleen bestemd voor taxi's van Stichting De Zijlen .

 

Leek,  30 oktober 2018

B.C. Hoekstra, M.Schomper

burgemeester, secretaris

Mededelingen

Bezwaarclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u en kunnen andere belanghebbenden binnen een
termijn van zes weken na dagtekening van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. Wanneer er sprake is van dringende spoed en niet kan
worden gewacht op de beslissing op bezwaar, kan gemotiveerd een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Voor de behandeling van dit verzoek is griffierecht
verschuldigd. Let op: voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is dat er een
bezwaarschrift is ingediend.
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